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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych začala svůj úvodní článek trochu politicky, přestože nejsem
žádná politička. Nikdy jsem nebyla v žádné politické straně, až letošního roku jsem
se stala členkou hnutí Nezávislí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
a zde mnohým z Vás asi dlužím vysvětlení, proč tomu tak bylo. Oslovila mě
starostka Rudoltic, jestli bych ji svým členstvím podpořila při zakládání tohoto
hnutí, pokud by měla členů nedostatek. A protože nedostatek členů měla, vstoupila
jsem do něj nejen já, ale i další občané Semanína tak, jak jste měli možnost se
s námi před volbami seznámit. Hlavním důvodem našeho vstupu do tohoto hnutí
však byl především jeho program, který nás oslovil a který zjednodušeně řečeno byl
programem větší podpory pro rozvoj malých obcí ze strany Pardubického kraje, což
takovou obcí náš Semanín je a kdy jsme tedy viděli možnost naší vesnici nějak
pomoci. A nakonec ve volbách toto malé hnutí v naší malé vesnici zvítězilo, za což
Vám všem, kteří jste nás volili, patří velký dík.
V této souvislosti bych Vás také ráda oslovila s blížícími se prezidentskými
volbami: Vím, že jsme prakticky všichni znepokojeni a často až právem znechuceni
současnou vrcholnou politikou v našem státě. Věřte mi však, že to není důvod
nepřijít k volbám (účast v krajských volbách byla i v naší obci hluboce nízká) ani
důvod k volbě někoho, koho bychom normálně dle svého přesvědčení nevolili
a volíme ho jen proto, že si myslíme, že tak vyjadřujeme svou nespokojenost se
současným stavem politiky. Tento postoj nepřinesl v krajských volbách nic dobrého,
to všichni dnes už víme a snažme se prosím, aby v prezidentských volbách nepřinesl
ještě něco horšího. Přijďte prosím k volbám a pečlivě volte z kandidátů, co jsou nám
nabízeni, toho, kdo se k Vašemu srdci alespoň trochu blíží, toho, za nějž se
nebudeme muset stydět před sebou i světem, toho, kdo nerozděluje občany ani
strany, ale spojuje je. Toho, u nějž je naděje, že se alespoň pokusí dát slovům
morálka, čest, láska k bližnímu a hrdost na zem, v níž žijeme, jejich původní
význam. Toho, kdo dokáže přímo ukázat prstem na občana nepoctivě pracujícího
nebo zneužívajícího dávek či výhod a hlavně toho, kdo se jakýmkoliv způsobem
zasadí o to, aby se naši lidé nemuseli obávat své budoucnosti, protože nebudou mít
dostatek práce s dostatečnou odměnou.
A nyní něco málo k obecním věcem: V první řadě dlužím omluvu občanům,
nájemcům našich nových bytovek, jimž jsem s určitostí slíbila, že jim do letošní
zimy budou postaveny přístřešky na dřevo. Přístřešky nestojí, přestože je pro ně vše
připraveno jak úředně, tak materiálně, vyřízena i dotace dokonce o deset tisíc větší,
než byl původní předpoklad. Problémy byly s umístěním panelů a když už konečně
k jejich umístění došlo, nebylo počasí k další práci. Není to ode mě výmluva, tak to
bylo, pouze jsem nedokázala předvídat nastalé okolnosti. Jakmile počasí umožní
pracovat, práce se rychle uskuteční. Je to poučení pro má další přemýšlení při
jakémkoliv dalším rozhodování, abych se příště takové chyby vyvarovala. Moc se
omlouvám za nesplněný slib.
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Myslím, že potěšující zprávou pro Vás je, že nepřistoupíme v příštím roce ke
zdražování poplatku za odvoz odpadů, přestože ke zdražení ze stran obou svozových
firem došlo.
V minulém roce jsem vyslechla řadu výtek za to, že jsem učinila záměnu
letních a zimních termínů svozu popelnic. Na druhé straně však bylo více kladných
ohlasů. Letos jsem navrhla do smlouvy s Eko-Bi snížit svozy ze 40 na 33 tak, jak
máte v tomto občasníku uvedenou tabulku, čímž dojde k úspoře, proto není nutné
Vás zatěžovat vyššími poplatky.
Pokračuje rekonstrukce místního sálu a staré hospody, na niž jsme v tomto
i minulém roce vydali nejvíce finančních prostředků a která je základním bodem
programu činnosti tohoto zastupitelstva. Vyslechli jsme za tuto činnost více
pochvaly než kritiky, což je pro nás velmi příjemné, ale nejpříjemnější je pohled na
to, že se kulturní a sportovní akce mohou konat v důstojném prostředí. Myšlenek na
další pokračování rekonstrukce je mnoho, ale finančních prostředků méně, zejména
když příští rok musíme zafinancovat sítě pro rozvoj výstavby rodinných domků na
obou obecních lokalitách.
V této souvislosti Vás všechny naše občany chci požádat, abyste se zúčastnili
vyhlášené ankety o název tohoto kulturního zařízení a své nápady přinášeli
jakoukoliv cestou k nám zastupitelům či na obecní úřad, děkuji.
O jednotlivých akcích pořádaných naším úřadem společně s místními ženami
či dobrovolnými organizacemi nebudu mluvit, protože je o nich mluveno na jiných
místech tohoto občasníku a protože se jich velká většina z Vás zúčastnila. Jen jsem
přesvědčena, že je třeba poděkovat všem, kteří je pro Vás připravují i za cenu ztráty
svého času a současně i Vám, kteří se účastní a bylo Vás v tomto roce skutečně
hodně. Je to pro nás velká podpora pro chuť do další práce pro Vás a myslím, že
mohu za všechny organizátory slíbit, že nás budou dále myšlenky pro obecní akce
napadat a že se budeme vylepšovat v organizaci těchto akcí.
Mohla bych na dalších dlouhých stránkách povídat o strastech a radostech naší
obce, ale byl by to můj monolog a to nechci, protože naše obec je o Vás, o většině,
o vašem dialogu.
Milí spoluobčané, máme moc hezkou vesnici s Vámi, dobrými lidmi, kterých
si osobně všech bez výjimky vážím, protože z každého z Vás tak, jak Vás
poznávám, čerpám zkušenosti pro řízení této naší obce. Někdy je to trochu těžší, ale
jsem vděčná za každé přímou a upřímnou kritiku činnosti úřadu či zastupitelů,
kterou buď obhájíme nebo se z ní poučíme. Nemáte důvod nechodit na úřad, na
veřejná zasedání zastupitelů obce, říkat nám vše, co Vás tíží, třeba když nás potkáte
a to prosím dělejte, takovou jistotu v nás máte. Možná nás to na chvíli rozčílí, ale
určitě se nad problémem zamyslíme a navíc ho vyřešíme, to považuji za naši
přednost, za projev demokracie v naší obci.
Přeji všem klidné Vánoce, pohodu k zamyšlení, ale hlavně stálé zdraví,
protože bez něj není ani pohody ani štěstí.
Marie Chalupová
Starostka
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Svozový plán odpadu na rok 2013
Eko Bi s.r.o. – popelnice

Svozový den je stanoven na středu

/ pro informaci - Cena účtovaná za 33 svozů je 96.030Kč bez DPH /

Nádoby musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodiny ranní.
2.1.
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provádí se

celkem 33 svozů

EKOLA České Libchavy – svozový plán odpadu pro rok 2013
Četnost za rok Svozový den
Číslo týdne
Druh odpadu
Směsný komunální
NEPROVÁDÍ SE
odpad
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
PLAST a
52x
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
Pondělí
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
TETRAPAC
1x za 7 dní
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
Pondělí
7x
1,5,9,13,41,45,49
(1.1.-31.3. a 1.10.-31.12.)
PAPÍR
Úterý
17,21,25,29,33,37
6x
(1.4.-30.9.)
SKLO

bílé
barevné

BIO
MOBILNÍ SVOZ
„N“ ODPADU

4x
4x

Středa
Středa
NEPROVÁDÍ SE

7,20,33,46
7,20,33,46

16.6. a 5.11.

Pro informaci uvádíme ceny za jednotlivé výsypy nádob pro rok 2013:
plasty 220Kč/výsyp, sklo 200Kč/výsyp, papír 280Kč/výsyp. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Ceník za půjčení nářadí a strojů platný od 20.6.2011
Cena
(včetně DPH)

Název

Poznámka

Stroje a nářadí bez obsluhy
Míchačka stavební

100Kč/den

Lámačka zámkové dlažby

100Kč/den

Žebřík hliníkový třídílný 9,5m

60Kč/den

Svářečka vodovodního potrubí

100Kč/den

Kontejner 11m3

180Kč/den

Kontejner 3m3

150Kč/den

Cena je pouze za pronájem
kontejnerů, nájemce navíc hradí
dopravu a případné uložení odpadu
na skládce.

Stroje s obsluhou
Štípačka dřeva

400Kč/den

Zetor 7011 + štípačka

600Kč/hod

Zetor 7011 + vlek

500Kč/hod

Zetor 7011 + posyp nebo radlice

500Kč/hod

Zetor 7011 + mulčovač

600Kč/hod

UNC

450Kč/hod

UNC + podkop

500Kč/hod

Multicar 2510

15Kč/km

Mitsubishi Fuco Canter 3,5t
(nosič kontejnerů)

20Kč/km

Čekací doba Mitsubishi, Multicar, UNC,
Zetor

160Kč/hod

Křovinořez

250Kč/hod

Travní traktor

400Kč/hod

nezahrnuje manipulaci se dřevem

započítává se každá započatá
1/4 hodina

Vždy je nutné pronájem předem domluvit, protože výše uvedená technika je
používána zaměstnanci obce při pracovní činnosti. U věcí, které se nepůjčují
s obsluhou lze v případě dalších pronájmů v opodstatněných případech sjednat
individuelní podmínky. Při zapůjčování cizím občanům (mimo Semanínských) je
nutné individuelní projednání, předložení OP, zaplacení vratné zálohy a sepsání
smlouvy. U cen stanovených za den lze zapůjčení sjednat minimálně na půl dne.
Započítává se i každý započatý půlden, přičemž za půlden je považována doba od 7
do 13 hodin a od 13 do 19 hodin. U cen stanovených na hodiny se započítává každá
započtená 1/4 hodina. Cena za posypový materiál bude stanovena dle aktuální
nákupní ceny. V případě pronájmu stroje s obsluhou je do doby pronájmu
započítávána i doba nutná k přesunu na/z pracoviště. Toto platí i u štípačky dřeva,
protože k její přepravě je zapotřebí traktoru.
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Zahájili jsme spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO
Vážení občané, od 27.11.2012 se naše obec zapojila do činnosti
Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO), se sídlem
v Žamberku.
Toto občanské sdružení, která doposud fungovalo na území 31
obcí (Žamberecko a Kralicko), se zabývá zprostředkováním dotací pro
podnikatelské subjekty, obce a neziskové organizace ve svém území.
MAS ORLICKO je neziskovou organizací a jednotlivé služby tak poskytuje
bezplatně. MAS ORLICKO funguje na území Žamberecka a Kralicka již od roku
2006. V letech 2009 – 2012 podpořila celkem 117 žadatelů a na realizaci jejich
projektů rozdělila cca. 40 mil. korun. Podpora byla zaměřena především na drobné
investiční projekty, a neziskové organizace na Orlicku tak získaly prostředky ve
výši cca. 150 000 Kč na opravy svých kluboven, pořízení vybavení pro venkovní
akce, opravy a vybavení sokoloven a další aktivity.
Podporu až do výše 500 000 Kč mohli získat také podnikatelé v zemědělství,
nebo např. drobní živnostníci. V neposlední řadě prostředky čerpaly také obce na
opravy komunikací, opravy kulturních domů, dětských hřišť atd..
Nově i na Ústeckoorlicku a Českotřebovsku
Během celého letošního roku probíhala jednání mezi zástupci Regionu
Orlicko – Třebovsko (jehož je naše obec také členem) a zástupci MAS ORLICKO
o možnosti zapojení členských obcí do činnosti MAS. Takovéto zapojení by
přineslo možnost využívat od služeb MAS ORLICKO i občanům, podnikatelům
a neziskovým organizacím naší obce.
Tato jednání byla završena dne 27.11.2012, kdy valná hromada MAS
ORLICKO schválila možnost připojení do území své působnosti celkem 19 obcím
a městům z Českotřebovska a Orlickoústecka, mezi nimi také naší obci. Od roku
2014 tak získají všechny subjekty v tomto území možnost čerpat dotace
prostřednictvím MAS ORLICKO a již nyní se mohou všichni do činnosti MAS
ORLICKO zapojit.
V současné době jednají o zapojení do činnosti MAS ORLICKO ještě další
(sousední) obce a sice Horní a Dolní Čermná, Horní Třešňovec, Verměřovice,
Petrovice, Výprachtice a Horní Heřmanice. O jejich připojení k činnosti MAS
ORLICKO bude valná hromada jednat v příštím roce.
O dalších aktivitách si rozhodujeme sami
Ke zvláštnostem činnosti MAS ORLICKO patří to, že o jednotlivých
projektech a aktivitách rozhoduje valná hromada, která je tvořena zástupci
organizací z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Naše zájmy v MAS ORLICKO bude hájit především zástupce svazku obcí
Region Orlicko - Třebovsko - starosta obce Dolní Dobrouč, Pavel Šisler.
K dalším organizacím z Ústeckoorlicka a Českotřebovska, které se dne
27.11.2012 staly přidruženými členy MAS jsou např. Contipro Group s.r.o., Silyba
a.s., Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad
Orlicí nebo Domov pod hradem Žampach. Členy MAS ORLICKO se mohou stát
i další organizace z naší obce.
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Více o aktivitách MAS ORLICKO, členech a podmínkách členství i o všech
podpořených a zrealizovaných projektech, stejně jako kontaktní údaje na zástupce
MAS naleznete na webových stránkách www.mas.orlicko.cz .
Ceny vodného a stočného pro rok 2013 – informace VAK
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Virtuální muzeum hrnčířství v Semaníně
Zajisté většina z Vás ví, že máme v obci opravenou zvonici, novou podobu
dostává i kostel sv.Bartoloměje, opravuje se obecní hospoda se sálem, ale že už
máme i virtuální muzeum asi ví jen málokdo. Je tomu tak díky studentce Katce
Smolové, která si vytvoření virtuálního muzea lidového hrnčířství vybrala jako téma
své bakalářské práce. Za tuto práci ji patří obrovské poděkování. Více informací
Josef Melša ml.
o muzeu poskytla Katka Smolová.
Lidové hrnčířství a virtuální muzeum v Semaníně
O tom, že Semanín je obec s bohatou tradicí lidové výroby keramiky jsem
věděla už od dětství, kdy jsme si občas hráli s nalezenými zbytky hrnců. Na spoustě
míst v Semaníně nedá velkou práci najít zbytky hrnců, rendlíků a kachlů. Nemusíte
ani kopat do velké hloubky, leckdy stačí jen okopávat záhonek.
Proto, když jsem přemýšlela o tématu mé bakalářské práce ve studijním oboru
Počítačová podpora v archeologii, neustále jsem pošilhávala po tématu lidového
hrnčířství v Semaníně. Když jsem pak viděla obrovskou spoustu artefaktů, kterou za
svůj relativně krátký pobyt v Semaníně nashromáždil pan Smyčka, bylo rozhodnuto.
Tématem mé práce se stalo Virtuální muzeum lidového hrnčířství v obci
Semanín.
Jako projekt k uvedené bakalářské práci vznikly webové stránky, které jsou od
letošního července přístupné na internetové adrese www.muzeum-semanin.cz .
Stránky slouží jak laické
veřejnosti
k prohloubení
povědomí
o historii
hrnčířství v Semaníně, tak
i odborné
komunitě
badatelů, např. k porovnání
Semanínských
nálezů
s nálezy z jiných lokalit
a jejich zasazení do širšího
kontextu.
Dále virtuální muzeum
slouží k propagaci reálné
expozice lidového hrnčířství
v Semaníně,
která
je
instalována v kostele svatého Bartoloměje v Semaníně. Základem webových stránek
je především fotografická a kresebná dokumentace keramických artefaktů
pocházejících z obce Semanín, základní údaje o historii hrnčířství a stručná historie
obce Semanín.
Jak už bylo uvedeno, základem mé práce i webových stránek jsou především
materiály shromážděné a zapůjčené panem Smyčkou, za což bych mu chtěla
poděkovat, protože díky němu jsem měla dostatek materiálu pro tvorbu
samostatných webových stránek.
Katka Smolová
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Bytová výstavba:
Pokud se i Vy rozhodnete stavět „Za školkou“ nebo „U Mlatecových“, přijďte
se co nejdříve informovat na obecní úřad. Cena stavebních pozemků je již stanovena
a to i včetně balíčku za přivedené přípojky na hranice pozemků. Volné pozemky
Josef Melša ml.
jsou na obrázcích znázorněny červeně.

„Za školkou“

„U Mlatecových“
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Mateřská škola
Líbí se nám toto motto, které je výstižné a pravdivé:
„Naše děti mají ručičky – a ty musí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky – a ty chvilku
nepostojí. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se,
prostě vnímají celý okolní svět.“ (citace Karel Čapek)

I tento rok jsme pracovali dle RVP PV (rámcově vzdělávacího programu
předškolního vzdělávání) a mimo vzdělávací obsah jsme zařadili i řadu
mimoškolních akcí pro děti, rodiče a veřejnost.
Spolupracujeme nadále se zaměstnanci OÚ, knihovnou, ZŠ, zdejším
obchodem, myslivci, dobrovolníky z Westernového městečka Semanín, přáteli
a chovateli zvířat, s poradnami PPP (pedagogicko-psychologickou poradnou) a SPC
(spaciálním pedagogickým centrem), logopedií v ČT, s lékaři, kulturním centrem
v ČT a hlavně s maminkami, tatínky našich dětí,… Ti všichni nám pomáhají ať už
při společných nebo individuálních akcích MŠ. Podrobně rozepsané akce MŠ
naleznete na nástěnce MŠ nebo na str. www.skolasemanin.estranky.cz.
Společně s dětmi chceme všem poděkovat. V dalším roce děti rádi opět ukáží,
že si nejenom hrají, ale také umí potěšit, pohladit, pomáhat, zkoumat nepoznané,
učit se, pracovat, zpívat, sportovat, dělat pokusy, zajímat se o ekologii, kulturu,
umění, výstavy, exkurse. Co dovedou děti ukážeme rádi na besídkách, výstavách
a sportovních akcích. Držte nám pěstičky – ať jsme zdraví, šťastní a spokojení
a můžeme rozdávat samé úsměvy všem kolem nás.
Pro maminky na mateřské dovolené a děti je otevřen již 8 rokem „herní
koutek“ vždy ve čtvrtek od 14.00 hod v MŠ. Nové děti se lépe adaptují při vstupu do
naši MŠ. Pro veřejnost hrajeme divadélka, pořádáme besídky a jiné kulturní
společné chvilky.
Děkujeme a přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pěkný nový rok.
Učitelky MŠ

Setkání občanů důchodového věku
Dne 2.11,2012 proběhlo netradiční setkání
občanů důchodového věku. Program byl zpestřen
vystoupením známého herce a zpěváka Josefa Zímy,
který všechny pobavil celou řadou historek ze života
a z natáčení. Společně s občany si potom zazpíval
několik krásných písniček. Každý si také domů
odnesl i drobný dáreček od dětí ze ZŠ Semanín.
Fotografie ze setkání a z vystoupení pana Zímy si
můžete přijít prohlédnout a zakoupit na obecním
úřadě v pracovní době. Doufáme, že se Vám toto
setkání líbilo a že se v tak hojném počtu uvidíme
i příští rok.
Josef Melša ml.
11 / 24

Dobrovolnictví roku 2012
Dne 1.10.2012 byli v Pardubicích oceněni paní Věra Jindrová a pan František
Synek v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Věra
Jindrová byla ohodnocena za celoživotní aktivitu v obci a to v činnostech pro Sokol
- děti, ženy, spartakiády, dále požárník a aktivní členka Červeného kříže.
František Synek byl ohodnocen jako ochránce přírody a za lásku k přírodě
Marie Chalupová
a předsednictví v mysliveckém sdružení.

Rekonstrukce „Staré hospody“ a sálu:
Rekonstrukce hospody pokračuje a bude pokračovat i nadále. Za tento rok
bylo uděláno velké množství stavebních prácí – například byla postavena přístavba
k sálu, která je určená pro kotel a pro skladování cvičebních pomůcek; byly
vyměněny okna na sále; byla překryta stará střecha a byl postaven přístřešek na
dřevo.
Vše bylo uděláno za pomoci zaměstnanců obce, tak i velké řadě dobrovolníků,
kteří chodili ve svém volném čase pomáhat. Za tento kladný přístup ke zvelebování
hospody a sálu jim děkujeme.
Jak již uvedla paní starostka, chceme vyhlásit anketu o budoucí název
opravené hospody. Mezi naše favority patří zatím dva názvy: „STARÁ HOSPODA“
nebo „HOSPODA U PARTYZÁNA“. Nechceme si ale název vybrat sami a proto
oslovujeme i Vás občany – pokud máte lepší název, prosím, vyplňte anketní lísteček
a doneste jej na obecní úřad, nebo název hospody zašlete na e-mail
ou.semanin@tiscali.cz . Z došlých lístků/e-mailů bude na veřejném zasedání vybrán
konečný název. Děkujeme.
Josef Melša ml.
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Myslivecké sdružení Česká Třebová – Semanín – činnost v roce 2012
V roce 2012 hospodařilo sdružení na výměře 1794ha. Do roku 2012 jsme
vstupovali s 20ti členy a dvěma adepty, kteří úspěšně složili zkoušky a jsou členy
našeho sdružení.
Honitbu máme pronajatou od Honebního společenstva, ve kterém jsou sdruženi
všichni majitelé pozemků od části Přívrat až po Zádulku. Roční nájemné, které
platíme honebnímu společenstvu činí více než 30.000Kč. Honitba je přiměřeně
zazvěřena srnčí zvěří, ale již mnoho let máme problémy se stavy drobné zvěře –
zejména zajíců, které nelovíme a snažíme se je udržet, aby nám z volné přírody
nezmizeli. Bažant z naší honitby zmizel úplně. Když jsme se snažili vysazovat
uměle odchované bažanty, stávali se snadnou kořistí dravců, zatoulaných psů
a koček. Koroptve se snažíme udržet uměle odchovanými a vypuštěnými
koroptvemi, ale stavy se nám nezvedají. Nejrozšířenější je zvěř černá, která se k nám
stahuje a způsobuje škody na zemědělských plodinách, což nám způsobuje dost
velké problémy s hlídáním polí – ošetřování polí odpuzujícími přípravky, které jsou
drahé. Jsme stále pod tlakem hospodářů, kteří na těchto pozemcích hospodaří
a chtějí po nás tyto škody uhradit. V honitbě máme rozmístěno 30 krmelců
a zásobníků na seno. U každého krmelce je zařízení na přidávání soli, kterou zvěř
potřebuje. Abychom mohli zvěři přilepšit, usušíme ročně 50q sena, zakoupíme 50q
obilí, sůl a pro srnčí zvěř medikované krmivo. Náklady na krmivo činí 50.000Kč.
Na zajištění krmné základny, kulturních akcí a při veškeré činnosti kterou chod
sdružení vyžaduje, odpracovali myslivci více než 2.300 brigádnických hodin. Do
tohoto čísla pochopitelně není započítáno pravidelné přikrmování zvěře v zimních
měsících, kdy můžete dvakrát v týdnu vidět myslivce s batohem obilí, jablek,
kaštanů, pytlem sena, jak za každého počasí vychází do svého úseku, aby zvěři
pomohli snížit strádání. I přesto se najde celá řada kritiky práce myslivců, kteří
v této době odpočívají pohodlně v teple domova a na volně žijící živočichy si ani
nevzpomenou.
Pro potřeby myslivců k výkonu práva myslivosti využívá sdružení 10 loveckých
upotřebitelných psů různých plemen, která nám jsou stanoveny.
Kolektiv myslivců se snaží i na úseku společenského vyžití. Organizujeme akci
„Posezení pod břízami“ pro myslivce a jejich rodinné příslušníky a přátelé
myslivosti. Dále pořádáme Myslivecký ples a při plese obecním se snažíme aktivně
pomoci. Snažili jsme se pomoci při akci Semanínskou stezkou, kterou pořádala TJ
Semanín.
Snad každý objektivně založený občan pozná z tohoto krátkého přiblížení činnosti
myslivců z České Třebové a Semanína, že tuto činnost neprovádíme z nějaké
zištnosti, ale toto dědictví jsme převzali od našich předchůdců a je naší povinností
abychom v něm pokračovali s maximální důsledností, neboť se nám nepříznivě mění
přírodní podmínky života lidí a zvěře.
Na závěr přejí myslivci všem příjemné svátky, do Nového roku 2013 hodně zdraví,
a myslivcům a příznivcům přírody hodně krásných zážitků v přírodě na které budete
dlouho vzpomínat.
Myslivosti zdar.
František Synek
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Aktivity občanského sdružení Pro Semanín v roce 2012
Letošní rok byl pro naše občanské sdružení náročný zejména
v historiografických aktivitách. V květnu vyvrcholila příprava expozice Semanínské
renesance v našem kostele ve spolupráci s několika institucemi. Náročnost
zvyšovalo množství staletí, která uplynula od zpracovávaného období (cca 15001700) a zásada, že vystavované exponáty ve většině mají mít nějakou návaznost na
Semanín. Po architektonické stránce byla náročná instalace do čerstvě opraveného
kostela, ve kterém navíc během roku probíhají mnohé různorodé akce. Naštěstí nám
celkovou úroveň velmi pomohlo zvýšit Městské muzeum Česká Třebová. Výsledek
většina z Vás zná, neboť expozici již navštívily stovky návštěvníků, také zájezdy
a školy, a ohlasy odborné i kulturní sféry jsou příznivé. Areál kostela
sv. Bartoloměje je již v podstatě brán jako plnohodnotná kulturně turistická nabídka
v rámci památkově relativně chudšího českotřebovského regionu. Expozici můžete
navštívit i přes vánoční svátky, kdy bude doplněna o výstavu betlémů. Expozici
umožnil grant Nadace VIA, stála celkově přes 180.000 Kč a na příští rok se
pokusíme získat zhruba stejně velký grant na pořízení celoskleněných vitrín, které
máme doposud jen zapůjčené.
Z dalších kulturních aktivit sdružení
uspořádalo zahradní posezení k vernisáži
expozice
Semanínské
renesance
s písničkářem Pepou Nosem (na obecním
webu
možno
shlédnout
videoklip)
a výtvarnou výstavu sochaře a malíře Borise
Kjulleněna, který v Semaníně poslední dobou
občas pobývá. Realizovala se další celodenní
hrnčířská dílna na zahradě u Smyčků s účastí
veřejnosti, školy i školky.
Z ekologických aktivit jsme pomohli
s úklidem rezervace Střelnice na jaře
a několik podzimních dnů jsme tamtéž
prořezávali místa pro vybudování tůní, které
organizuje ČSOP Rybák Svitavy. Po letech
jsme dokončili dovybavování naučných
Semanínských stezek značením a tabulemi a vyrobili jsme turistický leták stezek
a expozice, který distribuujeme po informačních centrech a školách v okolí,
k dispozici je také na obecním úřadě a v kostele. Nadále několik míst stezek
prosekáváme a příležitostně uklízíme odpadky. Starali jsme se přes rok o provoz
knajpoviště, ačkoliv v druhé půli léta již knajpovišti vzhledem k nedostatku srážek
chyběla voda. Rádi bychom příští rok tento problém zmírnili zřízením doplňkového
přítoku.
Informace z činnosti sdružení, fotografie, rozhlasové a video- reportáže
můžete shlédnout na www.obecsemanin.cz/stezky .
David Smyčka
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Aktivity farnosti v roce 2012
Farnost pokračuje v investičně náročné rekonstrukci kostela. Podařilo se získat
grant 56.400 Kč na zhotovení schodů na kůr a 100.000 Kč na letošní etapu
restaurování hlavního oltáře. Celková rekonstrukce oltáře je zatím finančně
nejnáročnější částí oprav kostela. Doposud jsme na něm uskutečnili restaurátorské
práce ve výši 1.045.893 Kč, zbývá dokončit práce za 449.075 Kč. Kromě dotací
farnost získává investice ještě sponzorskými dary a sbírkami.
Žádná dotace nikdy nehradí 100% nákladů a proto je dozískávání finančních
zdrojů k obdrženým dotací v takto vysoké výši mimořádnou zátěží. Vzhledem
k mnoho let trvající finanční náročnosti oprav a vzhledem k nadčasovému významu
této kulturní památky pro celou obec (restaurované oltářní obrazy se letos například
účastnily prestižní zahajovací výstavy v nově otevřeném muzeu v České Třebové),
jsme požádali o příspěvek též obec Semanín, zatím bez konkrétního výsledku.
O další dotace ze státních zdrojů budeme usilovat i příští rok a rádi bychom na
Bartolomějskou pouť 2013 již měli zrestaurovaný oltář zpět v kostele (patrně ještě
s vysokým dluhem). Dokončením hrubých oprav kostela a instalováním expozice
Semanínská renesance v kostele značně stoupla návštěvnost přespolních věřících
a turistů a kostel se dostává do širšího povědomí okolí.
Na přelomu dubna a května jsme před kostelem odhalili pomník za
přítomnosti německých rodáků, kteří každý rok do Semanína přijíždějí. Kromě
dalšího společného úsilí o opravu kostela a zvelebování obce, se někteří z nich
dostavili i v létě, aby v Semaníně několikrát nocovali a předali historické součásti
semanínského kroje z rodinného vlastnictví muzeu v České Třebové. Odhalení
pomníku rozproudilo na obecních webových stránkách diskuzi o aspektech
semanínské českoněmecké spolupráce.
S otevřením expozice Semanínské renesance proběhla v kostele její vernisáž.
Koncem května se v Semaníně konala Noc kostelů s ekumenickým setkáním
místních křesťanských církví (adventisté + církev bratrská + katolíci) a koncem
srpna se vydařila zatím největší Bartolomějská pouť v novodobých dějinách farnosti.
Kostel praskal ve švech, auta parkovala přes celou náves a poutní odpoledne
pokračovalo zahradní slavností u Smyčků.
Mnozí návštěvníci se vracejí opakovaně a pochvalují si čistotu, otevřenost
a víceúčelovost kostelního prostoru. 1x měsíčně se v neděli či v sobotu konají
v kostele bohoslužby, proběhly i dvoje křtiny. Provoz nově opraveného kostela se
osvědčuje jak v intimnějších bohoslužbách malého okruhu lidí, tak i při
bohoslužbách plně navštívených.
V nejbližší době Vás zveme na vánoční bohoslužbu 30.12. v 11.00 hod. a na
výstavu betlémů, která bude o vánočních svátcích otevřená zejména odpoledne 24.
a 25.12., během vánoční bohoslužby 30.12. a po domluvě i jindy. Tříkrálovou sbírku
Charity ČR budeme zajišťovat v nastávajícím lednu jako v minulosti. Služby
Charity ČR byly v případě Semanína využívány především pro některé seniory. Za
vstřícnost k potřebám těch nejslabších Vám velmi děkujeme. Více o aktivitách
farnosti na: www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin .
David Smyčka a Miloš Kolovratník
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Oddíl ASPV – cvičení žactva
V rámci oddílu jsme ještě v zimním období začali s atletickou přípravou pro
následující sezónu, která tak jako každý rok vyvrcholila 17. 5. 2012 okresním kolem
v atletickém víceboji v Ústí nad Orlicí. Devět našich statečných závodníků se pustilo
do boje s celkem 87 soupeři a dle mého názoru vybojovali krásná umístění. Za
zmínku určitě stojí 1. místo Lukáše Hýbla, 3. místo Silvie Smolové, nebo 4. místo
Jana Urbánka.
Všem našim závodníkům děkuji za předvedené výkony a doufám, že naši obec
budou reprezentovat na této akci zase příští rok.
V rámci grantů vyhlášených Pardubickým krajem se našemu oddílu podařilo
získat finanční částku 10 000 Kč na podporu sportovních aktivit mládeže a dorostu.
Díky této dotaci a díky nemalé podpoře Tělovýchovné jednoty a Obce Semanín jsme
mohli v našem sportovním areálu zorganizovat řadu sportovních akcí jako byl
SPORTOVNÍ DEN, SEMANÍNSKOU STEZKOU a NETRADIČNÍ ČTYŘBOJ.
SPORTOVNÍ DEN:
V neděli 3. června se uskutečnil již tradiční Semanínský sportovní svátek, tedy
Sportovní den. Letošního ročníku se zúčastnilo 28 mužů a 25 žen. Po absolvování
krátkého běhu, skoku do dálky a hodu následovaly vytrvalostní běhy závodníků.
Tato poslední disciplína bohužel byla lehce narušena přeháňkou ale i tak všichni
závodníci vydrželi nasazená tempa a úspěšně zdolali i tuto nepříliš oblíbenou
disciplínu. Na vítěze tak jako v loňském roce čekaly medaile a poháry společně
s dalšími drobnými cenami. Doufám, že i v příštím roce se podaří tuto akci
zorganizovat a že opět v hojném počtu přivítám řadu závodníků. Nejenom těch
mladých školou povinných, ale také nás starších a zkušenějších.
SEMANÍNSKOU STEZKOU:
Jako další akci jsme nejen díky již
zmiňovaným finančním podporám
uskutečnili první ročník sportovněturisticko-vědomostní
soutěže
Semanínskou stezkou. Dne 25. srpna
kolem 13. hodiny začali přicházet do
areálu TJ Semanín první odvážlivci.
Postupně se začaly vytvářet tří
a vícečlenná družstva všech věkových
kategorií, která pak postupně byla
vypouštěna na závodní cca 2 km
okruh. Na tomto okruhu na ně čekalo
celkem sedm stanovišť, kde jednotliví
členové družstva plnili nejrůznější
úkoly (sportovní, dovednostní nebo
znalostní).
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Za splnění úkolu pak bylo družstvo odměněno příslušným počtem bodů.
Samozřejmě družstvo s největším počtem bodů, které úspěšně zdolalo celý okruh,
pak získalo zasloužený pohár a nějakou tu drobnou odměnu. Dovolím si však říci, že
nikdo ze soutěžících neodešel bez alespoň sladké odměny.

Takto velká akce, byla z hlediska organizování naší prvotinou a jelikož bylo
zapotřebí celé řady rozhodčích na jednotlivá stanoviště, oslovili jsme kromě členů
TJ Semanín a zastupitelů obce také MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ
TŘEBOVÁ – SEMANÍN. Členové mysliveckého sdružení nám vyšli vstříc a kromě
velice zajímavého stanoviště se spoustou úkolů a zajímavostí přichystali pro
všechny závodníky výborné pohoštění u myslivecké chaty. Gulášek nebo pečeni
dostalo každé závodící dítě zdarma a dospělí za symbolický poplatek.
Domnívám se, že i přes drobné organizační problémy se celá akce velice
vydařila. O čemž mě také přesvědčily kladné ohlasy závodníků. Doufám, že
i v příštím roce se nám podaří uspořádat ještě lepší a zajímavější druhý ročník této
akce.
NETRADIČNÍ ČTYŘBOJ:
Jako poslední v letošním roce jsme v sobotu 17. listopadu uspořádali již druhý
ročník Netradičního čtyřboje. Do tohoto závodu se přihlásilo celkem pět tříčlenných
družstev, které si to na obecním sále rozdaly celkem ve čtyřech netradičních
disciplínách. Disciplíny plné běhání, házení, chytání a prolézání donutily jak děti,
tak dospělé sáhnout hluboko do fyzických rezerv, ale i přesto zbyly síly na zábavu
a fandění kolegům z družstva, ale i soupeřům.
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Domnívám se, že v rámci oddílu ASPV-cvičení žactva jsme v letošním roce
připravili řadu zajímavých soutěží, kterých se zúčastnili nejenom naši žáci, ale
i dospělí nebo dokonce celé rodiny. A právě za tuto v rámci naší obce velikou účast
a podporu všem děkuji a doufám, že se i v příštím roce budeme potkávat nejen na
pravidelných cvičení žactva každou středu, ale právě také na dalších akcích
organizovaných naším oddílem nebo Tělovýchovnou jednotou Semanín. Takže
Radek Holubář
sportu zdar a tomu našemu zvláště.
Modeláři Semanín
Modelářský kroužek začal fungovat od 26.září 2009 a tehdy jsme měli 5 členů.
Nyní kroužek funguje již čtvrtým rokem a máme 9 členů. Úspěšně se scházíme
každou sobotu od 14:00 do 16:00. Spolu s druhým vedoucím Matějem Benešem se
snažíme předat své dovednosti a zkušenosti našim mladým modelářů. To, jestli svoji
práci vykonáváme dobře, se odráží na úspěchu našich členů na modelářských
soutěžích. Letošní rok byl na umístění opravdu bohatý. Druhou sobotu v březnu se
našim modelářům v Brněnci u Moravské Chrastové podařilo získat tři umístění. Na
další soutěži 10.11.2012 v České Třebové, kde klub českotřebovských plastikových
modelářů (se kterým spolupracujeme) slavil dvacátý ročník soutěže Českotřebovský
vehikl se nám podařilo získat pět umístění a z toho tři první místa. Na rok 2013
plánujeme soutěž i tu u nás v Semaníně. Věříme, že by to bylo pro oživení
kulturního ducha naší vesnice něco nového. Pozvání už přijali modeláři z České
Třebové, Prostějova a Brněnce.
Jan Routek
Doufáme, že příští rok bude bohatší na umístění než tento rok.
ZUMBA v Semaníně
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem mým věrným zumbajdám, které si
už půldruhého roku chodí se mnou zatančit. Moc si jejich přízně vážím a doufám, že
se i v Novém roce budeme nadále scházet a pokud nám to vydrží, že spolu v květnu
oslavíme 2.zumba narozeniny. Nejen jim, ale i ostatním občanům Semanína přeji do
Nového roku hlavně pevné zdraví, hodně lásky a spokojenosti. Renata Stráníková
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Akce Semanínských žen – očima jejich dětí J:
Skupina : „Semanínské ženy“. Takto se nazývají ženy ze Semanína, převážně
matky, které pro děti z vesnice pořádají různé zajímavé akce. Ptáte se jaké?
Například Dětský karneval, kde s dětmi hrají různé hry a provádějí je celým
programem v kostýmech oblíbených pohádkových postav jako Rumcajs a Manka,
vodník Volšoveček nebo zábavný klaun.
Pořádají také velikonoční výstavu, kam nosí krásné dekorace a doma napečené
cukroví a beránky. Zábavou pro děti je také Dětský den, kde se můžou zúčastnit
různých zajímavých soutěží, které „Semanínské ženy“ rády připravují. Na závěr
roku připravují také vánoční ladění, kam společně napečou perníčky, preclíky,
linecké a různé další mňamky. Aby připravily všechny tyto akce, obětují svůj čas
a vždy s sebou přinesou dobrou náladu.
Milena Sršňová

Ostatní:

Iveta Stolínová, kadeřnictví v Semaníně, tel. 733 310 506
Otevření sběrného dvora v roce 2013: 2.1., 6.2., 18.12.; od března do konce
listopadu každý týden; a to vždy od 13hod. do 17hodin.

Dne 26.12.2012 (středa) bude mimořádný svoz TKO.
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Fotbal:
Fotbalový oddíl TJ Semanín zahájil sezónu 2012/2013 se třemi družstvy, z toho dvě
mládeže. Družstvo mužů začalo jubilejní 10.sezónu v krajských soutěžích - v 1.B
třídě, a i když se mu zatím výsledkově nedaří, má potenciál i do budoucna pro naši
malou obec krajské soutěže udržet. Je to svým způsobem rarita a veliké zviditelnění
naší TJ i obce v rámci Pardubického kraje i za jeho hranicemi. Výsledková bilance
poloviny sezóny není pro naše dospělé družstvo příznivá: 14.místo (13 utkání,
2 vítězství, 4 remízy, 7 porážek, skóre 17:29 a pouze zisk 10 bodů), nicméně před
jarními odvetami není nic ztraceno a bodová ztráta na ostatní není nikterak
propastná.
Družstva starší a mladší přípravky s fotbalem teprve začínají, ale je vidět u našich
nejmenších fotbalistů zápal a radost ze hry, který je pro naše děti tím nejdůležitějším
sportovním artiklem. Obě družstva se zúčastnila na podzim 7 turnajů, jejichž
výsledky se nezapočítávají do žádné dlouhodobé tabulky.
Za Fotbalový oddíl TJ Semanín, přeji všem krásné svátky, hodně štěstí, zdraví
a radosti do roku 2013. S pozdravem manager a sekretář klubu Miroslav Švihálek
Oddíl malých tenistů
Tento rok byl pro děti od 5ti do 10ti let vytvořen „oddíl MALÝCH TENISTŮ“.
Scházíme se od dubna na zrekonstruovaných kurtech TJ a trénink dětí probíhá 2x
týdně dle mých časových možností. V zimních dnech s dětmi využíváme zdejší
tělocvičnu. Podporujeme pohybové dovednosti dětí, jejich obratnost a postřeh.
Pokud mají i Vaše děti zájem o tenis, mohou kdykoliv přijít a tenis si vyzkoušet.
Bohouš Řehák
PF 2013
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Obrázkové přílohy – setkání s Josefem Zímou
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Vítání občánků

Děti z výtvarného kroužku
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Semanínská renesance

Zde oddělte.
Anketní lístek pro název opravené hospody se sálem:
Můj název:

…………….,.………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
V Semaníně dne …………………

………………………………...
Jméno a příjmení
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Dětský karneval

Semanínský občasník vydal Obecní úřad Semanín dne 22. prosince 2012

Anketní lístek – oddělte prosím a odevzdejte na obecním úřadě. Děkujeme
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